
Det, der bestand 
Its Ists Oft bestu- »Musik« 

DR END 

Trer pap haus Nava. 

Og i Troen paa hang- 
Ncwn hat hans Neun styrkex 
denne, hvem J se og Lende 

og Trom, jom bevirkech 
ved hom, hat givet demu- 
hanss Forlighcd j Paasun 
af eder alle. APUZJEL 

Læs Kap. 3, 9——16. 
Zidft lagde oi Mække til sein- 

den lmnmes Helbredelse, felve Un- 
dret. 

Wort Afsnjt dcnne Gang begun- 
«Og hole Folkct faa yam qua 

omkrinsg og love Nuk « 

Folket5, hele den j Templisx va- 

rende Ehre-J Omucrrkfpmlnsd Var 

attek blasen oakt ved et Hide Nik- 
dek —- lignende fom pcm Pinsedwsp 

Te saa Paa III-andert, som UT 
omfrikm, sprang oq los-Jede Ost-Z 

de kcndte baut —- ju, der n a r h a J( 

som haode siddet ved den fkøxnu 
Port til Helligdommcn for at f.. 

Almisfek 
Te blco Saldo af Nil-Mel Ug Fut- 

fcetdelfe, eller Tom Tr. Nahm-! 
overfasttcsrt ,,1Indren og For-bewil- 
se« not-r det, som var timedeg baut. 

Ton belbredte boldt just Vcd P 
ter og Johannes, oq rwdfelssflagrr 
løb alle de tilftcdwærmkc fnnmst 
om dem i den Søjkegm1,:, Tom ka: 
des Zallomons —--— en chning a- 

det gamle Zalumons Tempel 
Peter for her en gab Anlodnisu 

til at take til Staren om der str- 
Under ocx oidcsre om Fressen v-) 

hom, der bar gfort Undrct. 
«J israelitiske Mcend!« begnnduc 

ban after den basderliqc Tiltwc 
Soa fortfcrtter ban mcd det, for-! 

liager liae for, Undrct, sum de si« 

faa forbavscsde over. 

»Hm-this andre J eder over det» 
te? eller hvorfor ftirte J von os. 
ssom vi of eqcn Mngt eller Mut-swa- 
tigkked bavde qjort at ban kcm ana« 

Anb, book kigaer det doq nase- 

at aive Menncsfker den DER-, des- 
tillommer Gub! Da Paulus fmei 
te i Los-usw Lilleasien, helbreder 
en lam Mand, vil Folket ofre til 
ham sog Barnabas Max-. 14), men 

det er et Vevis for baade Peters o1 

Pauli Most-Lika- Ægtbed, at de 
ped at vife Æren fra sig og hen 
til bem, fom tilkommek den. 

,«Abkqhams og Jsaks og Jakobs 
Gub, vor-e Firer Gub, hat het- 
hggfod km Time Jesus'- figer 
Peter videte —- det var vel den 
wer-for sme Tikhtrete meft rindens 
de Benævnelfe af Gub, Apostel-I 
her Wer. 

Neue htm saa siget, at han bar 
»der-Agapet sin Tjener. Jesus-« 
fm Wer ban sig viftnvk faule- 
des, fordi hans Tilhstete havde 
ever-set og foragtet der-es Messias 
itfenekstikkelfen og ikke ventet, 
at hatt stulde gtte faa hetlige Tim. 

Dst Egger vel for Rest-en i de 
Wende Ord: »Ist-ern J Mis- 
Cwe og thede for Pilatus, 
da bem bewie, at han Walde lsslas 
disk 

Dog, disse Ord udtmkker tilliqe 
Alb-derart fotfcekdelige Forbrydels 
fes at de hat prisgivet vix-fernem- 
åst deres Mias, do den be- 
.deuske Landshsvdkug dsmte, at 
Im vor Wldig og but-de lsslades. 

Ren Ipoftelen gaar when-: han 
Her M Jesus Tom den bellige og 

Ichærvigr. hvem de fornægtede, og 
Bude-D at en Morder maatte skæns 
kes dem i Siedet 

Forfærdeliae Kontrast sorsasrch 
list Maul af Fowendtbch — at 

fomægte en hellig oq retsasrdig oq 
bebe om en Morder forn Izu-ders- 
gove! 

Endelig kalder Peter Jesus »Li- 
vets Fyrste«, den Fykste, ved bvem 
de.alene kunde have Haab om Liv- 
fandt Lin for Tid og Evighed. 

Hain flog de ihjel —- ikke blot 
Soldaten-s der drev Naglerne ? 

thu sendet og Fjdder. oa son: 
reiste Koriet derude paa Golqatba 
Log ham ibjeh nei, alle de, fom 
M med at mabet Korsfæftl korsi 

M hamt eller Tom famtykkede i 

sw- M, var med til ack ihfelslaa 
Hun. 

»Am Gab opreffte ham fta de 
Me, hvorom vi alle ere Vidner.« 

sz —- hvilken Modsætning mellem, 
.M de Im nim, og lwad Gad- 
fein de kalt-et detes Gus, hat ajottl 

M er en Ubert Usme ak, 

Nenhastalvieusdmt rette Opq 
MW pas te Tim. Det! 
fstfte er Juni Nat-AK 

Det er Iperen absolut om ati 
give at hævde Jesu Redn. Tænk 
paa den Nat da Jesus forderte-s 
for Yppetstepræsten, og Peter for 
!na-gtede ham Nu er dan ikke bange 
Efor eller stamqu ved at være Je- 
csus- bekendt. 

Det er Jesu Navn, der skal hanc 
hele Æren for den lammes Hel- 
hredelfe og Firlighed Peter og 

Johannes fkol ikke have den ringeste 
Del of Æreu der-for. De ved, at Je- 
sus bar givet dem Kraften til at 

udfsre dette Unber, og det er i dem-Z 
Norm og vaa bang Vegne, de hat 
giort det. 

Det andet, vi vilde rette Opmærks 
somheden paa, er Troen. Jefu 
Nur-n er i fig selv kraftigt nok til 
at vikke al god Gerning, men det 
er kun Troen, Velgerninegn stren- 
Les. 

Det er noget, der nnd-er os faa 
ofte i Guds Ord, at. Jesus og Tro- 
en tilsktives Frelfeti. mcsn næppc 

noaet Steds foa herligt og i F o r- 

ening fom her i distte Vers. 
Jesus figet ofte til en, kmn bar 

bjulpett »Ein Tro bar frelst dig!« 
»fSe Luk. 7,50: S, 48: 17, 19: 18. 
42L Uaatot M anbenbart er band 

»der bar frelft vedkommende 
I Men Jesus og Troen er 

ikke Modfætninger: Troen modtas 
ger, kwad han giver, og ban qivcr 
ikke til den, fom ikke vil modtagc 
i Tto paa hom. 

lGovedscxgen er at tr o vaa h a m, 

san folget Wovon og Hin-spen: for 
ban kan hfælpe i al Nod ca ask det; 
gerne. men ban giver ier sing Ga-; 
Ver eller sin Hjælp til Fokogtcre 

For og Mot vil for Var-net urk- 

re mere end Gavem sonledes vil 
Gud oqsaa felv være Komdfagew 
han vil tros, san sslgek Hjælpensp 
og Gaverne med Troen. ! 

Mærk det, Læseh »Trer paaz 
bang Nava« — da et derpaa, Væad 
ten liggen 4 

J Troen paa Jcsu Navn ftnrkedeJ 
bans Novn den lamme, og TromT 
gav bang Forlighed 

Detfok Var det ogsaa Peter on: 

at give at lede sine Tilbstere ti: 
Tro paa samme Neun, men fors- 

Jmaatte de jo da kende der-es fwgtes 

Ilige Synd. 
Og uden Anger var det jo umn- 

liqt for dem at tro vaa hom, fom 
de havde fomægtet og ibjelslaaet 

Alene i Tro pqa Jesn Navn et 

der Frelse for alle. 
c-- s- 

Ftasaldet — Autikkistrn —- 

Den state Trcugset 
Johannes sktiver: »Mine Bskn 

det er den sidste Time.« Kunde det 
siges for saa lang Tid siden, yvor 
meget mere saa nu. Dei er da na- 

turligt, at vi beskckstiger os med de 

Ting, sotn er forudsagt at skulle 
ske de sidste Minutter as denne fid- 
ste Time, at vi maa saa saa megen 
Klarhed som muligt over, hvor Vi- 
seren staat paa Urskiven Vi ved, 
at scote Begioenheder fort-staat Vi 
skal da passe paa ikke at ligne den 
vantto Verden, der sigen ,,Hvad 
bliver der as Forjættelsen am hans 
TilkotnsM Der hat han nok ikh 
ment noget 1ned.« Jesus hat je 
sagt: Jeg kommer snatt, og han si- 
get dersor ogsaa til os alle: Baa- 
ger og oære rede, giv Ast paa Ti- 
dernes Tagn· 

Men di stal heller ikke give os as 
med at profetere og pttve paa at 

slaa fast, at de Ding, som nu gaar 
for sig, er just de sidste Tiderc Tegn 
Der er ofte sagt, at dette et den fid- 
ste Mig. Tet er dog wivlsomt. 
Ester Gut-s Otd synes det »ikke at 
passe paa denne endnu. Dog, mens 
vi siget saadan, vil vi huske paa, at 

Jesu- shar sagt: Menneskens Stsk 
kommer paa den Time, J ille me- 

net. 

Men dersom Herren ille vilde, 
at vi skulde beskæftiae o- med dissg 
Eing, kworfor skulde det faa net-stri- 
ves2 Hvorfor fkulde saa Aabenbas 
ringt-US Voq begyndte med diss- 
Ord: ,.Jesu Kristi Aabenbaring, spm 
Gud hat givet hmn, for at vife fin-) 
Neuen-, hvad knart fkal fke«? Mon 
do Jesus Kristus skulde vise os det, 
maa dest da være ret for os at let-se 
overveje, famtale og forhandle on 

disse Ting faa meget som muligt. 
Det, kam vi fkal sorhondlc om i Ef- 
termiddag, et ille alle de store- 
Bogivenbeder, fom stal finde Sted 
ved Skntningen as den sidfte Time, 
wen nagte of dem, mügc Fra- 
ffald, sutikfriften og denz 
state Itsusfsl 

Der W is III M i W om 

Its-Mk m der es met, tm ded- 
smnt Frasaldet 

»Ist- fvs Ist MI- Ctsd, f-: « 
Z E E 

2, Z, meu ellers Begivenhedm few- 
Frafaldets Tilstnnd er flere Gange 
omtalt. Med Frafaldet menes ikte 
troende Metkneskkts Vortfald fra 
Herren, men meget met-e den sau- 
kaldte Kristcnheds Rivcnsfig-løs fra 
Gud, haus- Bud og Villie til ct Lir 
i total Uudløsihctx Da fyncs der 
overalst at vasre bleven Enighed om 

dette: »Lad os sprng dercs Reh 
og koste deres Vaand as os,«« fom 
der fdk last-ge fide-n er fuaoet i den 
Z. Solon-. Der codes manch fas- 
dmme enkelte Risiken men dkt bar 
ikke endnu givet sig Udslag i et fast- 
lcs Raab som i det lille Forspii. da 
dct 1-d: Korsfcrft hom! Mcn dertij 
vil det komme: og demu- Tilftand 
er betegnet sum Frafaldet. Og man- 

ge Ting wdcr paa, at dct nmrmer 

sig med raste Sktidt. 
Dei vil paa den cnc Sisde vaske 

en Sisvhcdens og Ligegyldighedens 
Tit-. Det stal vaske som vaa Sond- 
slodens Dage- og sum Ved Sassomnsrs 
11ndergang. De and, drob tog til 
Matt-, bortgiftede byggede, plontei 
de — indtil Dommens Uvejr brød 
iøs over dem. De blev aloorligt od- 
varede — vcd den one Lejligbikd 
as Noah, Rctiærdiabcdens Pras- 
diker, genncm mange Aar. Vcd den 
enden ijligbed endvg as Englis: 
merk de kunde ikkc made-Z ov. Saa- 
dmL figer Jesus, det vix ver-re vpd 
bons Genkomft Da vil der verre- 

vmsdiket mete end nogen Ein-de. 
sog Guds Riae vil vctsre naaet en 

Udviklina iTom aldkig spr, mm det 
store Flektal as Folket vil Ida-re san 
fis-no oa nimodtaaelige Tom aldrm 
sør —- de vil ikke stelscs 

Pan den anden Sich fknl oasaa 
Uqudeliabed og Toflcslvsbed tunc 
Querbaand fom delvis far. Un 
Mennefkene skal ver-re menkcrrliav. 
dengegrifke male-kifka bovmodme 
Wottclnstna ulndiacs mod Jota-ler 
istaknmnntsliae, rna.1cslsfcs, nickt-li- 
nks, nforligelige. Mahle-esse ran. 

»den Kwrliaknsd til dcst qodic Tor 
rwderske, fremfnfende, ovblxtsste 
Menncsfkrr. fom merk- elsker Vellnft, 
end de elsker Gud —- siaer Paulus 
Vi maa mcsd Rette klage, at der 
sindes altfor meaet of dettc2 men 

det kcm ikke biet-spe, at vi dont-r be- 
dre Tiber i fna Sonst-ende. dette vil 
stadia sage til. Dei vil bfisve ftadia 
vansieliqeke at vinde Mennesiek for 
Herren, fordi de vil bkive kunttet 
fasten-e on Lasters til denne Ver-den 
med fatansske Bat-nd oa smcke sta- 
dia dnbere ned i Snndens Susp- 

Mesn de vil doq ikke alle forta- 
de Kitken og Existendommen i disk 
»du-. Udvoktcs oil mange benom- 
Kristenncwnet og fma j Menighedcr 
mcn uden at væte af Hjektet ons- 

vendt til Herren Te hat Gabst-va- 
tigheds Stin, men fornægtc den-:- 
Ktaft Og »An uden Kronen or 

Kitkens værfte Pest«, immer-Dis 
term. 

Dom-den sck det iaa nd nu? E· 
det det, der kendetmner Elem- 
ten. at den pas den en. Side or 

trog, vekdslig osg flsv, san den nas- 

sten ikke er til at raabe opt- ZU 
Mes det. Er Ugudeligbedcn ftstta 
vifer sig med meke Ftkkkhed end 
ftt og fom et afgjort Rej til Kri- 
stus og Nachens Evangelium? Jes-, 
fynesdetstdermereSkinend 
Mast inden for Kian i vore Dage? 
Jeg synes det. 

Lsg i dcnnc Frafuldcstg Tid ital 

hon fremstaa, sont kaldes Antifri 
ftcsn dist oil iiqcs Mudkkiimskx 
Hon kaldes ogsaa Ermde Meis- 
neste, Fortabelsens SM, den wol-- 

He, Don-t. Alle diöscs Nonne beteu- 
Jnek jo tydcsligt not, at i ham bat 
Frafaldet —- Uqudeligheden naaet 

sit Hsjdepunkt Ja hans Komme sker 
ifslge Satans Kraft med al LU- 
nens Magt og Degn og Undere. Hast 
omtales sbos Daniel, paa kvem den 
frække Antiokus er et Forbillede 
Paulus og Johannes omtaler band 
men mest fortælles der om ham 
i Aabmbarinqem Og eftersom han 
bestrives, man ban vom en beste-m 
Person, og det er mündet at han 

Zskal væte en stok Badensfvrftr. Dei 
Mes at fremgaæ at Werden-mag- 

Jten mod Endens Tid stal famleks 
Inder 10 Konser Man bar taget 
det som et Tideus Team at 10 Lan- 

zde er indvitlet i Men). Saa ital 
;en Ister fremkomme og over-via- 
Hde tre af de ti, der bliver da i alt 
«svv. Sau sial hem feh- Iomme til 
Mast m Herab-much idei han faar 
Volke til at smule hele Wen-mag- 
tenundetsig,thidetheddet,atal 
Jst-den fulgte andre-de eftee Dy- 
ret, as der blev bei W singt 
over Stammer og Foll og Turme- 
mcml da Follellaq. 

san kaldes Antiktift ellek Mod- 
krift1tz, forbi ban fætter sia op mod 
Mist-us vaa en hidtil ukeudt Maa- 
de. Liaebm Mit-s et Gnds no- 

tmäth fault-bei synes denne For- 
sse at vers Satans udvalgte, vkd 
bvem bem hoche- qansie at Mein 
Betten- Fost Bau fætter fia ov 

kmod og Wier fiq over alt, som 

kaldes Gud ellet Helligdouh san 
at han fætter fis i Guds Sted vg 
udgivct sig for at væte Gad. Frceks 
heden ital blive anbenbaret i ham 
som ingen Sinde spr. Bespottere 
hat der altid været nogle af; men 

ban skal overgaa dem alle. Der hat 
vætet not, fom holdt af at opdtje 
fig, mcn han stal cndog ophsje siq 
over Gud —— ikfc over døde Af- 
gudet, men over Gud i Himlen. 

Hnn kaldcs Zondens Wenn-Este 
fordi Fonds-n hat i ham naaet ou 

Grad og Udvikling sont aldrig sm- 
ellet i noget endet Monds-sie Han 
stal vel ikke i sckklig Grad onst-e 

on Bunds-n Trwi. mcn han syndcr 
mod Villm Hvad der hat limer 
fkinlt i manges Hierw, det skal hat-. 
frit ou uforbeboldcsnt udtalc. sti- 
blev dct qivct en Mund til ot talis 
store Okd og EIN-spotteter cht nah- 
ncde jin Mund til Vefvotwlscr mo» 

Sud vg- til at bespotte bans Navn 
ou bank- FolL dem, som bot i Him- 
lm Eiter dcsn Vesirivcslse kan m 

godt Eos-stach book-for imn kalchh 
Syndens Menneske. 

Don knldes den lovløskc Sau me- 

net for-staat vi allerede, at han bat 
"btndt med al Untat-net Pan Jotden 
bar ban innen overordnei, al Jors 
den folget ham so i Forundring og 
End i Dimlen spottet hom. Selv 
er Linn lovløs on bang Rige ni! 
irenitrnsdde sont e Lonløsbedens Ri- 
ge Hans- Villie er Nin-Ists Lan on 

innen nnden: hnn skal jo ttenke non 
at for-andre Tiber on Love eftek fini- 
mne Jndfnltx iaaledes iom man i 
den imnfke Revolution forandreds 
bar-de Aakstnl og Helligdage fo- 
en kort Tib. 

Men bnn knldes osnsaa For-fabel- 
fens Sin. Kun en gcinfke kott Tid 
ikal bans Riae vore. 42 Manneder 
eller 1260 Daae ellek III-g Aar san 
ban faa Lov til nt mie, men fna er 

det ogsaa sorbi. Jan fknl Herren 
dtrebe bam med iin Mnnds Stande 
og tilintetigtte sbam ved fin Til- 
koninielfes Aabensbarelie: on Tore- 
fkal for-e bort til Fortabelfc D» 
soktælles, at bon on den salfke Pko 
iet, soIn havdc bjnlnet beim nt for 
fske Folkene, evernindes ved Kri 
in Tilkmninelfe, og de fastes lesen 

de i Jldsyem sont bei-endet nie- 

jJId og Entwi- Ln fideii, eiter tr- 

sinde Aar-s Forli-in sornrlles de- 
blioet chwelen fast-et E- Jldisen 
hvor Dyret og den falste Profet er 

en de ital nänez Lan c-« Nat 
Evigbedernes Eninhederz Ja, Lin-. 
vil san Jin fcmskkelige Len. Sai- 
Enok og Elias blee borcrykcet !·. 

Hitnlen, nden at sinnae Toben, bl- 
ner bnn nden at ds kostet i Jldisen 

Boot-den nwn det blivet at kn- 

re von Jst-den under bang Rea- 
merkte? Dei blivet itygteligt T« 
blivet en ifor Trænaselstid. Jein 
kacder det en itor TrasngfeL iet- 
ikke bar sin Liae paa Jst-dem IF 
letede Daniel omtcller den, men 

fætlig besten-es den i Aabenbsatin 
gens Bog. Den stoke Tkængieh der 
var ved Jeminlems Adel-IMME- 
skql være et Forbillede pas den« 

ådcsr da skol kommst 

I Dei kais-is decsus Tid o» Du 
iSamn er ja perfonisirckcst i Anti 
skrifh og dcst Vil blich Molche-C of 

idcs Wonne-Ren fom da befindet fix 
Ema Jordm vil vaste baten under 

Dunst-Z- Vredo pllcsr under Sud-Z- 
4Vrede. Der tnlcs om at bewe- Dmcts 
;Mu-rkv. Durst sank alle baade fmaa 
qu store, boodcs kiae oq fattiqe 

ilmade krie oa Ttælle til at fastte sig 
iet Mast-ke- vna der-es bqire Damm 
Holler den-S Banden for at inqcn siol 

Hunde ksbe ellct fælge uden den- 
ssom hat Dyrets Meer-ke, Navu eller 

idtsts Tal Oa alle de, Tom faoledes 

that taqet Dykets Mast-se og kslakt 
undkende efter kaet —, de siivvet 
fo for Dyketg Brode, de Will-jeder-l 
Dyket, og de tkor at have fundet 
der-es Ideal i hom· Gan et vel en- 

ssonge efter der-es Gerte 
Neu de vil faa Sud-Z Vkede ove- 

sig til Fubkommelched Didie vil 
blive Hewnens Dage, da alt des 
fom sitevet et, sial deeQ Somi 
det ved Jerusalems Mist-quelle 

4 

var Vtedens og Hævnens Dage over. 
Wand, fanledes sial dct da bti ! 
ve for den acad-Use Mu, setz 
dem, der bar taget MS Mastko ( 
Gudg Nat-be og Langmodiqhed, 1 

der hidtil bar ftaqet sum en Dem 
ninq for det state hat-, Guds Pred- 
den bliver nu qemkembrudh oq Ve- 
den yet-wer ud overdaa nie-als- 
M 

! Er det i Amt-den der tnles ost- 

ldisse- Ana, da er det i Sandbs’ 

Wille-der pkm frnateliae Vegivenbs 
Linn-. Men ssal det taaeg i boastaveli« 
Fotitantx da unsrer man sia its-« 
we baade Kongerms von Ins-den o: 

Zfornmsndpno oa Kriazsverstpmw 
de riefe- de vældiqr. bver thkl o1 
wer M ssiufer sia i Baker on Bier 
neues Mtflkr oq siaek til Bier-akus- 
Fatber over os! og til XII-jenes 
Skfnlet vs for baut Usfym sont 
stddek paa trauen, og for Sammet- 

M; Hi W W stpte M 
et kommen, ca dvo Lan bestem Sag 
fryqtelig vil det blivr. at de stal 
spge Meu, men like finde den« 
Dtden stal fly fra dem, og de Msi 
get dekes Tungek i Pine og for-T 
bander Gud for der-ei Plagerö 
Skyld Dei er fokfærdeligt at falde 
i den lebende Guds Hemden 

Men det er dog ikke alle, der ta- 
gcr kaets Mast-ke. Herren hat 
oqfaa sit Folt paa Jotdcn i de Da- 
ue-, dem, sont splget bann, de kaldede 
og udvalgte og trofafte Men de 
vil faa Dyrcts Vredc at Me, zum 

gaar nd for at site Krig imod den-. 
Da vil der rimclisgvis bkive en Kri- 
fteufotfølgclse, der ssgck fin Lige 
--—— en For-folgele sitt an af den 
wol-sc Qg ban vil ikke alone ft- 
re Krig intod dem, men uvervinde 
dont, staat det. Det betyder dog 
ist«-, at han flal faa dem twet bort 
sm Nnd og san dem til Chors-lac- 
rc, men lzan skal scha, dem ihch 
Tcrfor takes der oascm om dem, sont 
kom nd as den flotc Ttængsel oa 
staat for Guts Trank-, om den-s 
Sirt-la sann var nmrdcdc for Gudss 
Otds Skyld osg for det Vidnesbykd 
de bande, fom main-r til Himlm om 

Eva-Um csg om de Ein-le, der var 

balslntggcsdc for dort-is Vidnesbyrds 
Elnld Altsna i alt Fald on stor 
Tcl of disse, der bliver Herren tm 

i disse Darm man lide Martnrdø« 
den. 

Men den ftorc Tmngfclstid ffal 
cnde med, at Kongcrncs Lunge oa 
Hort-muss Den-c- konnurr og ask 
Ende paa Antikristen oa hons Riqc 
im bons Eftcrsølgere og opretter sit 
Fredsrigr. 

Ein-. Petetscn. 
lJndledninqssorcdmg vcd et Firl- 

lcsmpdc i Grcenville, Mich.) 
« ---—- 

Statt-ed Rock. 
Mf sen-ji P. Hcch 

»L, store Gudk cmat jcg bestun- 
Ver-den, 

Zum du Ljar skabt blot vcd dit Al- 

magtö Ord- 
sTsxsssr dn 1 Visisom leder Livcts 

« 

Feede- 
J.: alr, Tom muser nimm-I ved dil 

Bord, 
Ja sonsde Ein-Leu Smjt i Lovson-.1 

nd: 
O. stote Gad! O. stoke Gttd!« 

»Viel-gern sprang som Vasddckr. 
III-Tem- sam mmc Laut-« fSalL 
Uc, 4). 

Etat-m Illinois isk just ika som 
«--1:I..-d betmqwt ist Bicraland eller 
leosnsland Jkke desto mindre fin- 
det Vi i Illinois Klippevurtiet san 
Immr oq immde at do ifke givcr 
Eolomdo noact offer i Sjmldenbed 
VC pude- 

»De(-k Part« og »Zum-ed Rock« 
est Nonne vcm et Var as dizfe meft 
opbsfcdc Land-stoben sont er besin- 
qcnde henboldsvis ved Modernes 
«Vermillion« og ,,Jllin«ois«. 

Dist var en dejlig Tag i Sep- 
tember-. Min gode Von og trofoftcs 
Nach Mr· Jamensen ftillede sin 
komkortable »Msfel Animus-hilf til 

Fnjn Ticnesm og med en Fort as 20 
-Mil i Timen og muqelia —— Bill-one- 
:lcrm-t i Sei-des agedc vi af Steh 
mol- 

Deet Pakt 
sont vort forclsbiqc Maul. 

Allen-de Jndksrslcn til Tot-r 
Port er meka ston og inmonekeudc 
Mellcm et Var iitdbydcsndc Stil-.- 
tcktscr com-net v- md i Zkovkm on 
her blivek chrn sanfte vist lidt 
smal, san dcsn one Automobil mais 

holde of Veer for den andern mcn 

til Gengæld bar man faa den wild-« 
Ilrdannelfe of en Skovtykning, om 

hvis Ælde man ikke godt can dis- 
paten. 

J disse Skovtykningck fastdcdcss c 

gamle Tage Franstmonden La Sal- 
le oq han- Judiqnertwpper, og her 
shor staaet manqen en blodig Kamp 
mellem Jroquvisi og Ottawaandis 
auskne, men i Fadens Tage var det 
idylliske Landikabet oq tmdedc Zagt- 
tekitotiet med en Rigdom af Bus- 
faloOkset og Kronhfrtr. 

En enden Plads i Sie-den gav 
Rum for Mastinkstetjfet, og vi 
maatte file paa, det bedfte vi hque 
leert for at se san meget sont muliqt 
of hette fort-ums fremske territo- 
rimm hvilket Ludvig den Fior- 
tende —- af Gad- Nmäe Lange af 
Frankrig og af Raume — i et 
Bra- til Da Solle. M i MS 
Regume CZ. sat, kalt-« Mo 
Franks-in'- 

Det akkldet om at bevate Lim- 
quten og holde Valancem nam- 

mnn fkal fmäcss nvd ad disfe Trav· 
veaffntssr. over vonsteliqe Brot oa 

fcnnaeaatiae Buatninqer. men det 
arm-, oq vi kommst ind i »Da-r» 
Pers Caunon«, faul-des soll-eh for-« 
di Indiana-ne I disk-ne Jsatverioi 
dens Cukdaldek beugte at jage M 
W Am bei-Mk hvot en- 

Spendek 2 Cents pk Bufhel for 
Gmtuiug og spat en Fsicrdrdkl 

achkes Korn 

Nasiten enszcrdechl as dct unmlcdc Korn, der fcdrtsis til Lin-? 

Melsekjøh Hefte og Svin er spildt. Jka alencs er Kot-net spildt, mcsn 

Tores Trd er spildt. chkmere, dct er aldeles nngdvcndiat at have- 

icmdant Spild ved Fodringen as en Vefætning. For to Cents pr. 

Bufhcl san De stoppc dcttr Spild, jede Tores Tore oq Sinn i 

Zorn-ro "1id, for-ge strcnes Melken-Um og icm more ercsjde nd 

as Gestein-, naat Dr bruger en J H C Gram-Mann 

Dis-n- Mafkincr inbrikrrcs i tre Toka —- for Nrntning of 

Man i Golde Erste-Kann og Mais nie-d Baslwa pnn cller Kof- 
sir Mai-. Enlmok Mnfkine hat jine fpkscicllc dodc Konstruktions- 

Pnnkmy og der ct gode Punkter not til at gjtrc sei-M af en Ma- 

ilincs, til en iokdolcmtig Handel for Dan Von-unt den Internatioka 
Online-Wolle i den lokalc Forsmndlors UdsnlELuni-lohne Zkkiv 

ul ost- o-n Knmloacr. on nnar vi sendet Ist-hu san nil vsi nndcrkcsttc 

Dem am, hvem der fokhandler disfc Mastimk 

Intonation-l Hat-fester costs-us of Ame-in 
M 

cuchcio USA 
o- M M M cis- Is- 

BLAlR RACKZ-T STOkE 

Santa Olaus 
HEADQUARTEIH 

Kirc- rm l) wjtli ilns Liegt-It Viiilistjs us Hist Ums-is nuii Flsinn 

war-« i-i--r slsimu j« llliiIr N« »Ein-ringt- lnsns »in aus«-unt sil« 

thi- inn- Äi »He-»s- n« lilulwr ilmn lnst »v«-iir. 

NSW TlllNGs IN DOLLs including Baby Darling Kupies 
etc. 10(:. to 84.98. 

BOOKS in big Variety öc. to Ilse- 
GAMBS in all the latest out. also Block-, Psint Zool-H etc. 

öc. up to Iso. 
TOYZ. Zleotric Komm stesm Logikus Mechanioal Toys. 

All kivds of Trains and lron Toys. Also Brot-tot- Bund- 

ing Toys por- set 10(:. to 8300 coeli. 
CIIINAWARB. The bis-gest Voriety wo lmvc ever shown u 

prioes that will please you. 4 

Protty lrne ot Randkeroliieis öc. to 2öo. » 

Baudy Mode Doilios, sein-is, Centarpiooes, Noch-sah stut- 
tlors sto. 

solly Box Pape- loc up to Iso. 

Wstcli for tlie Bisse-It stoclk of Pan Footl Xisu csscky. 
ssOP IARLYLMEZHMFILÄIJZKYCIAM IT. 

Blair Rackei store4 
Christian Post Cis-d- Ie to Wo. Also soc-l- oml Tag-L ; 

——-—----------------------« 

lwcsr Udgang var spærkct, og de 

ftolte Kronhjorte mod nmngelwr 
nede Gedier var uigcsnlaldclig präs- 
givet til Dach cllcr Faktgcsttskabm 

Her i dcnne Catmon —- dem 

Dswrcsfasnasel fm qamle Tage 
sardccs man ved at bovve fra on 

Klipveblok til en anden Her er 

luamrdannedh ovalfokmede Poetaler. 

lbvorigennem man med bsiet Nakkcs 
san vandte fra den cnc Klippeovn 
ind i den enden, Dei hele minder 
for Neffen den lnsloacsnde om dg- 

sicklbne Naturdmmeller. kaldcst Ov- 
m-, vaa Bornholm, Daumen-IS swa- 
ne Perle i sØsteklsen. 

En oa anden Dristigwrtcr vom-r 

stg op pas de mange Klipvefatier. 
men det hasnbek lkse laa sie-Iden, at 
ban mistek Fodfaslte og qlidek ned i 
en af de mange Paul-Mitme- i 
Bunde-h hvor dem alttaa fast sig et 

Elende III-bad. 
! Noa, det san jo verre hohemle 

Jnok med et koldt Fodbad, mrn det 

Jet- io doq ikke alle Tiber eller all- 

Wonne liae prakttsk. 
J Wunden of Muts —- Derr Port 

Canyon — er en Mamgdo springen- 
"de Kikder. der bobltsk ov her oa der 

Ida byder de bei-gebe vaa en for- 
lMike-we Drit. 

Tn Maebro med Foresianol 
baade for oa baa bringet os over 

Not-million Moden ttl et Hotel pao 
den anden Side. 

En Mid Vto for Antomobller er 

under Mir-a oa vil apiaqu 
hart net-re Jus-is 

Gier at vk davde nndt en For- 
ftian pas Milli- vemäkebe vi 
ttlhaqe over den femme Omaebm 
W vi satte os W til« 

Sasde i Antoniobilen nusd Kurs ci- 
M 

Stumd Ries- 

Stawcd Rock et en Klippe, be- 

liimisndo pcm Illinois Ziehens visit- 
inus Brod. Mansie insle hervor den 
mumige Klippe iig ist Hund«-de og 
tnve Fod over Flodcno Vandiy oq 
man nyder ita dens Ton en stsn 
Udsigt over den ikimtbare Sletie, 
iom er bleven kaldt «Jllinoi8 Nive- 
Vnllen«. Klippen beuge- ior Re- 
iten belt nd over Flodens Leie. 

Pan denne Klippe bavde »La 
Solle« bygqet en fiasrc Beiæiininn, 
fom hon kalt-te »Fort St. Louis«. 
Fasstningen kunde tun anstibes ira 
eisn Side, on den vilde inniedes være 
let at for-spare- 

La Soll- drpg del-im iyd paa for 
at finde Mississippiiiodens Mun- 
ding· Pan denne Opdagelsiesreii 
se blev han inismytdei, da Mtnin·" 
gen, han havde bringet faldt i Nai- 
— 

En Dkl Indien«-w Medicin- 
mck of Stigma-Stummen ———-- lu- 
nsdc sia spuka von Flotte-n i North-»s- 
drn as Fasstninqen St. Louis. W- 
blev den-s Hmdina »Pontinc« sum 
mmdet Aar 1769, on Stamm-sei 
blw umkehrt af kriaersse Fiendet 
mod Inn-m det kom til et blodiak 
Stag. Ved Nattettd undflvede Of 
tmvaandianernv den-C Fjendrr o,1 
klamebe op ad den state Mit-the 
hvot de qamle Mtminasvmkrr las 
i Rainer- Her bcw de da beleij 
as der-es Mondes i tolv Vase Ul- 
ssdst Mbe de W Hand elle- 
answidlek, vs de United- 
derka at folge des-I Liv san-M 

s 


